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D sven
Den
nska expo
orten av försvars
smateriel 2010
Den svensk
ka exporte
en av försvarsmateriel uppgick 2010 till 13,7
m
miljarder
krronor. Dettta är en ökning
ö
me
ed 1 procent jämförtt med
fö
öregående
e år. EU oc
ch andra etablerade
e
e samarbe
etsländer ä
är de
sttörsta exp
portdestinationerna och svara
ar för ca 70
7 procentt av exporrten.
– Av den tota
ala svenska
a försvarsma
aterielexporrten går ca 70 procent till EU samt till
vä
äl etablerad
de samarbettsländer som Sydafrika
a och USA. Större affärer, som
exxempelvis fö
örsäljningen
n av Stridsffordon 90 till Nederländ
derna, JAS 39 Gripen till
t
Syydafrika påvverkar och ger utslag i statistiken även detta år, säger A
Andreas Ekm
man
Duse, genera
aldirektör på
å ISP.

S
Sveriges
export av
a försva
arsmateriiel 2010:
•

Expo
ort till EU
42 % av den sve
enska exporrten gick till andra EU-lländer samtt
Norge
e och Schw
weiz.

•

Expo
ort till etablerade samarbetsländ
der
29 % av den sve
enska exporrten gick till etablerade
e samarbetssländer utan
nför
EU så
åsom Australien, Japan
n, Kanada, Republiken
n Korea, Sin
ngapore,
Sydaffrika och US
SA.

•

Expo
ort till övrig
ga världen
29 % av den sve
enska exporrten gick i övrigt till ett 20-tal
2
lände
er, främst:
Pakisstan (1,3 md
dkr), Förena
ade arabem
miraten (804 mnkr), Indiien (696 mn
nkr),
Thaila
and (498 mnkr) och Sa
audiarabien (246 mnkr)).

•

Störs
sta exportd
destinationerna
De fem största exportdestin
e
nationerna 2010
2
var:
Nederländerna (2,1 mdkr), Storbritanni
S
ien (1,4 mdkr), Pakista
an (1,3 mdkr),
USA (1,3 mdkr) och
o Sydafrika (1,1 mdk
kr).

•

Ensk
kilda affärerr påverkar statistiken
n
Under 2010 var det
d fortfaran
nde JAS 39
9 Gripen till Sydafrika, sstridsfordon
n 90 till
Nederländerna och
o luftburen spaningsrradar till Pa
akistan som gav utslag i
statisttiken. Nytt för
f 2010 varr exporten av
a luftburen
n spaningsra
adar till Förrenade
Arabe
emiraten occh Thailand..
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För mer information vänligen kontakta:
Andreas Ekman Duse, generaldirektör, ISP
Tel: 08-406 31 01
E-post: andreas.ekman.duse@isp.se
Diana Malm, kommunikationsansvarig, ISP
Tel: 08-406 31 06
E-post: diana.malm@isp.se

Om ISP
ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av försvarsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden dvs. sådana produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för
försvarsändamål. ISP är också nationell myndighet för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen samt hanterar
sanktionsärenden, vilket bl.a. omfattar vissa typer av ekonomiska transaktioner och frigörande av frysta tillgångar. ISP samarbetar med
andra berörda myndigheter som FRA, FOI, Tullverket och Polisen, med svenska industriföretag samt med europeiska och multilaterala
samarbetsorgan. För mer information besök: www.isp.se

